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Onde encontrar ajuda
Casa de Isabel
■ Rua Valente de Novais, 189,

Itaim Paulista (zona leste)
■ Telefone: (11) 2025-3271

e (11) 2566-1110

Polícia Civil
24 horas

1ª Delegacia de Defesa da Mulher - Centro
■ Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 200, Sé
■ Telefone: (11) 3241-3328

9h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira
6ª Delegacia de Defesa
da Mulher - Zona sul
■ Rua Sargento Manoel

Barbosa da Silva, nº 115
- 2º andar, Santo Amaro

■ Telefone: (11) 5521-6068

7ª Delegacia de Defesa da
Mulher - Zona leste
■ Rua Sabbado D’Angelo, 46 -

Itaquera
■ Telefone: (11) 2071-3488

8ª Delegacia de Defesa da
Mulher - Zona leste
■ Avenida Osvaldo do Valle Cordeiro,

190 - 2º andar, São Mateus
■ Telefone: (11) 2742-1701

9ª Delegacia de Defesa da
Mulher – Zona norte
■ Avenida Menotti Laudisio, 286 -

térreo, Pirituba
■ Telefone: (11) 3974-8890

2ª Delegacia de Defesa
da Mulher - Zona sul
■ Avenida Onze de julho, 89 -

térreo, Vila Mariana
■ Telefone: (11) 5084-2579

3ª Delegacia de Defesa
da Mulher - Zona oeste
■ Avenida Corifeu de Azevedo

Marques, 4300, Jaguaré
■ Telefone: (11) 3768-4664

4ª Delegacia de Defesa
da Mulher - Zona norte
■ Avenida Itaberaba, 731 - 1º

andar, Freguesia do Ó
■ Telefone: (11) 3976-2908

5ª Delegacia de Defesa
da Mulher - Zona leste
■ Rua Dr. Corinto Baldoíno Costa,

400 - 2º andar, Tatuapé
■ Telefone: (11) 2293-3816

União de Mulheres do
Município de São Paulo
■ Rua Coração da Europa, 1395,

Bela Vista (região central)
■ Telefone: (11) 3283-4040

Veja mais na internet: https://goo.gl/Y6Puz1
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Estado diz ter 1 em cada 31 em cada 31 em cada 3
delegacias da mulher do País

A Secretaria de Estado da
Segurança Pública, sob a
gestão de Geraldo Alckmin
(PSDB), diz que é pioneira no

aprimoramento de políticas
de segurança no combate à
violência sexual e de gênero.
Segundo a secretaria, o Esta-
do tem 133 DDMs (Delegacias
de Defesa da Mulher), o que
representa 35,8% de todas
instaladas no país. Além das
9 da capital, são 16 na Gran-
de SP e 108 no interior.

A secretaria diz que esta-

beleceu um protocolo único
de atendimento para as víti-
mas e que essa determina-
ção estabelece um padrão de
atendimento nos casos de
violência contra a mulher,
seja física ou sexual.

“O intuito é dar melhor
acolhimento às vítimas e
melhorar a eficiência nas in-
vestigações e na coleta de

provas. Além dessa capacita-
ção, as escolas de formação
das corporações policiais
também fornecem cursos de
atualização para os policiais
sobre o assunto”, afirma.

Segundo a secretaria, a
medida, chamada de Projeto
Integrar, foi implantada em
parceria com o Ministério
Público Estadual, por meio

do Gevid (Grupo de Atuação
Especial de Enfrentamento à
Violência Doméstica).

De janeiro a junho deste
ano, segundo a pasta, o nú-
mero de medidas protetivas
solicitadas pela Polícia Civil,
somente na capital, chegou
a 4.130, representando um
aumento de 37% em relação
ao mesmo período do ano

passado.
A secretaria afirma que é

de extrema importância que
a vítima registre o boletim
de ocorrência para que o cri-
me seja investigado e os au-
tores, punidos.

“As estatísticas ajudam a
balizar as ações policiais e
políticas públicas”, afirma,
em nota. (WC)

Segurança Pública
afirma que conta com
133 unidades e que
segue protocolo único
para atendimento

Prefeitura afirma que
tem acolhida 24 horas

A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvi-
mento Social, sob a gestão de
João Doria (PSDB), diz que os
equipamentos municipais
para mulheres têm capaci-
dade para realizar 2.866
atendimentos mensais.

A secretaria afirma tam-
bém, em nota, que conta
ainda com 15 centros de
acolhida femininos que fun-
cionam 24 horas.

Questionada, a prefeitura
negou que houve corte no
orçamento deste ano para o
atendimento a vítimas de
violência na capital.

Segundo a secretaria, o va-

lor executado em 2016 foi de
R$ 23,3 milhões, cerca de
R$ 4 milhões a menos do que
o empenhado (R$ 27,7 mi).

“O orçamento em 2017 é
de R$ 24.783.458 e os valo-
res serão executados no de-
correr do ano. Por isso, qual-
quer avaliação acerca da
execução orçamentária antes
do final do exercício é preci-
pitada e equivocada”, afir-
ma, em nota.

Segundo a prefeitura, não
houve redução na capacida-
de de atendimento, e os ser-
viços sociais, jurídicos e psi-
cológicos continuam sendo
feitos. (WC)

reunião leva 17 agressores ao fórum da penha

Grupo de ajuda previne
violência doméstica

A reunião com 17 homens
envolvidos em agressões
contra mulheres começou
com uma pergunta simples e
direta, em uma terça-feira
de maio, no Fórum da Penha
(zona leste de São Paulo):
“quem de vocês é machis-
ta?”. Apenas um ou dois
agressores em reabilitação se
atreveram a levantar as
mãos, de forma tímida.

A negação da maioria, po-
rém, cai por terra quando
muitos desses homens con-
tam suas histórias. É quando

revelam traços de cultura
machista que causa traumas.

Mas foi em clima de infor-
malidade que ocorreu o ter-
ceiro encontro do “Tempo de
Despertar”, desenvolvido
pelo Ministério Público Esta-
dual e pelo Poder Judiciário.

“Vocês passaram o fim de
semana com a família? Quem
viu o Timão ganhar de 3 a
0?”. Foi assim que a promo-
tora de Justiça do MP Gabrie-
la Manssur deu início ao tó-
pico daquele dia: machismo.

Roupa não julga nin-

guém”, diz um dos homens
em reabilitação. “Na prática,
não é bem assim”, diz a pro-
motora. Um motorista de 41
anos, que pediu para não ser
identificado, conta que “deu
uns tapas” na cara da mu-
lher por problemas financei-
ros. “Ela agiu de má-fé.”

A conversa terminou em
lágrimas. “Hoje tenho plena
consciência do meu ato.”

No fim, a promotora de
Justiça lançou um desafio:
“Seja em casa o que você é
na rua”. (Tatiana Cavalcanti)
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■Homemparticipadeencontrodoprograma‘TempodeDespertar’,queé
promovidopeloMinistérioPúblicoEstadualnoFórumdaPenha (zona leste)

‘Nunca pensei que fosse bater’ Agressor é obrigado a participar
Uma testada na mulher le-

vou o artesão S.L.C., 30 anos,
ao programa “Tempo de
Despertar”. Ao refletir sobre a
agressão, ele fala da infân-
cia. “Fiquei tantos anos com
aquela imagem do meu pai
agredindo a minha mãe que
acabei reproduzindo a atitu-
de dele. Nunca pensei que

fosse bater na minha mu-
lher”, diz. “Foi por uma dis-
cussão besta. Ela me provo-
cou dizendo que eu merecia
ser corno. Acabei me irritan-
do e dando uma testada na
cabeça dela. Só inchou.”

Cavalcante conta que ficou
preso por quatro dias no CDP
(Centro de Detenção Provisó-

ria) Pinheiros, onde raspa-
ram o cabelo rastafári dele.

O reparador automotivo
R.P.C., 43, conta que no ano
passado agrediu a filha de
16 anos com uma sapatada,
porque ela estava namoran-
do um homem mais velho.
“Cheguei a expulsar minha
filha de casa”, afirma. (TC)

A participação no progra-
ma “Tempo de Despertar” é
obrigatória a homens que
cometeram agressões “le-
ves”, como injúria, lesão
corporal leve, ameaça e vio-
lência psicológica.

A promotora de Justiça Ga-
briela Manssur diz que os
agressores recebem intima-

ção para participar de dez
encontros que acontecem
quinzenalmente, no Fórum
da Penha (zona leste).

“A capital é a segunda ci-
dade a receber o projeto. Al-
guns tentam fugir do oficial
de Justiça mudando de casa.
Mas os que participam, se
transformam”, diz.

Reuniões para homens
agressores também aconte-
cem em Pinheiros (zona oes-
te de São Paulo), organizadas
pela ONG Coletivo Feminista.

Nesse caso, são 16 encon-
tros que acontecem às se-
gundas-feiras, das 18h às
20h, com um grupo de 16 a
20 homens. (TC)

PREÇO BAIXO. LUCRO CERTO.


